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Kannattavuus kehittyi hyvin
Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

Keskeistä toiselta neljännekseltä
• Tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071)
• Liikevaihto laski 2% 1.132 milj. euroon (1.152)
• Tilaus-laskutussuhde 1,03 (0,93)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 122 milj. euroa, eli 10,8% liikevaihdosta (111 milj. euroa ja 9,6%)
• Tulos/osake 0,42 euroa (0,39)
• Liiketoiminnan rahavirta 61 milj. euroa (38)

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2014
• Tilauskertymä laski 5% 2.305 milj. euroon (2.424)
• Liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034)
• Tilaus-laskutussuhde 1,07 (1,19)
• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa, eli 9,9% liikevaihdosta (181 milj. euroa ja 8,9%)
• Tulos/osake 0,73 euroa (0,76)
• Liiketoiminnan rahavirta 172 milj. euroa (122)
• Tilauskanta laski 4% ja oli kauden lopussa 4.554 milj. euroa (4.763)

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat:
• Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen

perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen.
Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.

• Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta
keskikokoisten ja suurten keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamiseksi

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5%
kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Björn Rosengren, konsernijohtaja
“Kehitys on ollut hyvää vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Olen tyytyväinen, että uudelleenjärjestelyihin
liittyvät toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet myönteisesti liiketulokseemme. Uudelleenjärjestelyistä saavutetut
säästöt sekä Ship Power- ja Services-liiketoimintojen parantunut kehitys ovat kompensoineet matalaa
kysyntää Power Plants -liiketoiminnan puolella ja kasvattaneet kannattavuutemme 9,9%:iin.
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Merenkulun markkinoilla tilaukset ovat jatkuneet aktiivisina, ja Ship Powerin toisen neljänneksen tilauskertymä
kehittyi hyvin. Tilausaktiviteetti oli vahvinta offshore-segmentillä ja kaasualuksissa. Voimantuotannon
kokonaismarkkinoiden tilanne jatkui kuitenkin haastavana, mikä vaikutti Power Plants -liiketoimintaamme.
Tilaukset vahvistuivat ensimmäisen neljänneksen heikolta tasolta, mutta pysyivät kuitenkin melko alhaisina.
Olen vakuuttunut, että aktiviteetti tulee parantumaan toisella vuosipuoliskolla. Huoltoliiketoiminnassa
vuosineljännes oli aktiivinen laiva-asiakkaiden pitkäaikaisten huoltosopimusten solmimisen kannalta.
Kiinnostus sopimuksia kohtaan on edelleen vahvinta erikoistuneemmilla alussegmenteillä.

Heinäkuussa ilmoitimme yhteisyrityksen perustamisesta China State Shipbuilding Corporationin kanssa.
Yhteisyritys vastaa jatkossa Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden liiketoiminnasta kokonaisuudessaan.
Omistusosuutemme yhteisyrityksestä tulee olemaan 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottoreiden huoltovastuu
säilyy Wärtsilä Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän kaksitahtimoottoritekniikan asemaa
merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan
kaksitahtimoottoritekniikkaan ja asiakastukeen. Kaupalla on myönteinen vaikutus Wärtsilän toimintaan ja sen
ansiosta odotuksemme vuoden 2014 kannattavuudelle on parantunut noin 11,5%:iin. Olemme myös
tarkentaneet liikevaihdon kasvuodotuksia noin 5%:iin.”

Avainluvut

MEURMEUR 4-6/20144-6/2014 4-6/20134-6/2013 MuutosMuutos 1-6/20141-6/2014 1-6/20131-6/2013 MuutosMuutos 20132013

Tilauskertymä 11 163163 1 071 9% 22 305305 2 424 -5% 4 872

Tilauskanta kauden lopussa 44 554554 4 763 -4% 4 426

Liikevaihto 11 132132 1 152 -2% 22 144144 2 034 5% 4 654

Liiketulos (EBIT)1 122122 111 10% 212212 181 17% 520

% liikevaihdosta 10,810,8 9,6 9,99,9 8,9 11,2

Tulos ennen veroja2 109109 104 190190 200 507

Tulos/osake, euroa2 0,420,42 0,39 0,730,73 0,76 1,98

Liiketoiminnan rahavirta 6161 38 172172 122 578

Korolliset nettovelat kauden lopussa 350350 658 276

Bruttoinvestoinnit 4747 49 134

Nettovelkaantumisaste 0,190,19 0,40 0,15

1 EBIT on esitetty ilman kertaluonteisia eriä. Wärtsilä kirjasi rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä 10 milj. euroa (1) toisen neljänneksen
aikana ja 16 milj. euroa (2) katsauskauden tammi-kesäkuu 2014 aikana.

2 Tulos/osake ja tulos ennen veroja katsauskaudella tammi-kesäkuu 2013 ja vuonna 2013 sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myynnin.

Markkinakehitys

Power Plants

Epävarmuus jatkuu voimantuotannon markkinoilla

Voimantuotantomarkkinat pysyivät haastavina toisen vuosineljänneksen aikana. Makrotalouden epävakaus ja
geopoliittinen kehitys johtivat edelleen asiakkaiden päätöksenteon viivästymiseen. Tästä huolimatta
kehittyvien markkinoiden talouskasvu tuki uuden voimantuotantokapasiteetin kysyntää. Wärtsilän
tarjousaktiviteetti vahvistui huomattavasti toisella neljänneksellä ja keskittyi edelleen maakaasupohjaiseen
tuotantoon.
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Power Plants-liiketoiminnan markkina-asema

Vuonna 2013 kaasua ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien voimalaitosten maailmanlaajuiset tilaukset olivat
yhteensä 73,2 GW. Tilaukset vähenivät 3% edelliseen vuoteen verrattuna (75,4). Tähän sisältyvät kaikki yli
viiden MW:n voimakoneet. Wärtsilän osuus markkinoista oli 3,3% (4,2%). Kokonaismarkkinalukuun sisältyvät
poikkeuksellisen suuret tilaukset Algeriasta, jotka olivat yhteensä 11 GW.

Ship Power

Merenkulun markkinat aktiivisia etenkin kaasualuksissa

Vuoden 2014 ensimmäisen puoliskon aikana uusien alusten rakentamisesta rekisteröitiin 973 sopimusta,
joista 342 toisella neljänneksellä. Tilausvolyymit olivat kokonaisuudessaan suuremmat kuin vuonna 2013,
jolloin raportoitiin 749 alustilausta ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Aktiviteetti on kuitenkin hidastunut kesää
kohden. Kaasualusten (nesteytetyn maakaasun ja nestekaasun kuljetusalusten) tilaukset olivat vahvalla tasolla
ja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rekisteröitiin 84 sopimusta, verrattuna 49 alussopimukseen
edellisvuoden vastaavana kautena. Offshore-alusten tilausaktiviteetti oli vahvaa. Laivanrakennuksen hintojen
kasvu jatkui, mutta alhaisempi tilausaktiviteetti on aiheuttanut hintapainetta ja hintojen kasvutahdin
hidastumista. Rahtihinnat perinteisillä kauppalaivamarkkinoilla heikentyivät toisen neljänneksen aikana,
etenkin tankkeri- ja irtolastialussegmenteillä. Nestekaasun kuljetusalussegmentillä rahtihinnat pysyivät
vahvalla tasolla.

Kiina ja Etelä-Korea olivat edelleen suurimmat laivanrakennusmaat, ja niiden osuudet vuoden 2014
vahvistetuista sopimuksista olivat 45% ja 27% kompensoiduissa bruttorekisteritonneissa laskettuna. Japanin
osuus oli 17%. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana rekisteröitiin 124 tilausta näiden kolmen suurimman
laivanrakennusmaan ulkopuolella.

Ship Power -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän keskinopeiden päämoottoreiden markkinaosuus oli 52% (edellisen neljänneksen lopussa 51%).
Markkinaosuus hidaskäyntisissä moottoreissa oli 11% ja apumoottoreissa 2% (9% ja 3% edellisen
neljänneksen lopussa).

Services

Tasainen kehitys huoltomarkkinoilla

Aktiviteetti huoltomarkkinoilla oli toisella vuosineljänneksellä tasaista edellisvuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Offshore-segmentti kehittyi hyvin, mikä osittain kompensoi hieman matalampaa aktiviteettia
kauppalaivamarkkinoilla. Maantieteellisestä näkökulmasta merenkulun huoltokysyntä oli erityisen hyvää
Kiinassa ja Etelä-Euroopassa. Voimalaitoshuollon markkinat olivat aktiivisia, mikä johtui hyvästä
energiantuotannon tasosta Lähi-idässä, Afrikassa ja Etelä-Euroopassa, etenkin Ranskassa.

Tilauskertymä
Wärtsilän toisen neljänneksen tilauskertymä kasvoi 9% 1.163 milj. euroon (1.071). Edelliseen neljännekseen
verrattuna Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2% (1.142 milj. euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä).
Toisen neljänneksen tilaus-laskutussuhde oli 1,03 (0,93).

Power Plants -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 244 milj. euroa (217), 12% enemmän kuin
edellisvuoden vastaavalla jaksolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä kasvoi 48% (165 milj.
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euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä). Toisen neljänneksen aikana Wärtsilä sai 47 MW tilauksen
voimalaitoksen kokonaistoimituksesta Saudi-Arabiaan. Tilausaktiviteetti oli hajaantunut maailmanlaajuisesti.

Ship Power -liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 409 milj. euroa (384), kasvua oli 6%
edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä laski 12%
(467 milj. euroa ensimmäisellä neljänneksellä 2014). Kysyntä oli vahvinta kaasualuksissa ja offshore-
segmentillä. Offshore-tilaukset pitivät sisällään tilauksen SCR-katalysaattoreilla varustettujen voimakoneiden
toimittamisesta kahteen uuteen offshore-alukseen, jotka rakennetaan norjalaiselle Siem Offshore A/S:lle.
Matkustajalaivasegmentillä Wärtsilä sai tilauksen Finnlinesilta rikkipesureiden toimittamisesta kuuteen
alukseen, jotka operoivat Itämerellä ja Pohjanmerellä. Kiinnostus rikkipesureita kohtaan kasvoi hieman toisen
neljänneksen aikana, yhteensä 11 järjestelmää tilattiin 10 alukseen. Kauppalaivasegmentin osuus toisen
neljänneksen tilauksista oli 50%, offshore-segmentin 28% ja merivoimien 10%. Matkustajalaivasegmentin
osuus tilauksista oli 6% ja erikoisalussegmentin 5%. Muiden tilausten osuus oli 1%.

Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen tilauskertymä oli 510 milj. euroa (469), 9% enemmän kuin
edellisvuoden vastaavana kautena. Edelliseen neljännekseen verrattuna tilauskertymä oli tasainen (510 milj.
euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä). Useita merenkulun huoltosopimuksia solmittiin toisen
neljänneksen aikana. LNG-segmentissä allekirjoitettiin teknisiä huoltosopimuksia kolmen kreikkalaisen
laivanomistajan, Dynagas Ltd, TMS Cardiff Gas Ltd, ja Maran Gas Maritime Inc, kanssa. Sopimukset kattavat
yhteensä 15 alusta. Norjalaisen DOF Groupin kanssa solmittiin kolmen vuoden huoltosopimus, joka sisältää
huollon kaikelle Wärtsilän laitteistolle noin 30 aluksessa, jotka operoivat Norjassa, Brasiliassa ja Singaporessa.
Lisäksi kaksi alusta lisättiin Wärtsilän ja Yhdysvalloissa sijaitsevan Prestige Cruise Holdings, Inc:n viiden
vuoden ylläpitosopimuksen piiriin.

Katsauskaudella tammi-kesäkuu 2014 Wärtsilän tilauskertymä oli yhteensä 2.305 milj. euroa (2.424), laskua oli
5% vuoden 2013 vastaavaan kauteen verrattuna. Tilaus-laskutussuhde oli katsauskaudella 1,07 (1,19). Power
Plants -liiketoiminnan tilauskertymä oli 409 milj. euroa (623), 34% vähemmän kuin vuonna 2013. Ship Power -
liiketoiminnan tilauskertymä oli 875 milj. euroa (827), 6% korkeampi kuin edellisen vuoden vastaavana
kautena. Services-liiketoiminnan tilauskertymä katsauskaudella oli 1.021 milj. euroa (974), 5% enemmän kuin
vuoden 2013 vastaavana kautena.

Tilauskertymä liiketoiminnoittain

MEURMEUR 4-6/20144-6/2014 4-6/20134-6/2013 MuutosMuutos 1-6/20141-6/2014 1-6/20131-6/2013 MuutosMuutos 20132013

Power Plants 244244 217 12% 409409 623 -34% 1 292

Ship Power1 409409 384 6% 875875 827 6% 1 695

Services 510510 469 9% 11 021021 974 5% 1 885

Tilauskertymä yhteensä 11 163163 1 071 9% 22 305305 2 424 -5% 4 872

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Tilauskertymä Power Plants
MWMW 4-6/20144-6/2014 4-6/20134-6/2013 MuutosMuutos 1-6/20141-6/2014 1-6/20131-6/2013 MuutosMuutos 20132013

Öljy 309309 67 361% 470470 204 130% 444

Kaasu 281281 286 -2% 516516 909 -43% 1 957

Tilauskertymä yhteensä 590590 353 67% 986986 1 113 -11% 2 401

Tilauskertymä yhteisyrityksissä
Eteläkorealaisen yhteisyrityksen Wärtsilä Hyundai Engine Company Ltd:n ja kiinalaisen yhteisyrityksen
Wärtsilä Qiyao Diesel Company Ltd:n tilauskertymä oli tammi-kesäkuussa 2014 yhteensä 92 milj. euroa (113).

WÄRTSILÄ OYJ ABP TAMMI-KESÄKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS

5



Wärtsilän omistusosuus näissä yhteisyrityksissä on 50%, ja niiden tulos kirjataan osuutena osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta.

Tilauskanta
Katsauskauden lopussa Wärtsilän tilauskanta oli 4.554 milj. euroa (4.763), laskua oli 4%. Vuoden 2013
loppuun verrattuna tilauskanta kasvoi 3%. Power Plants -tilauskanta oli 1.322 milj. euroa (1.638), laskua oli
19%. Ship Powerin tilauskanta oli 2.367 milj. euroa (2.292), 3% korkeampi kuin edellisvuoden vastaavana
kautena. Services-liiketoiminnan tilauskanta kasvoi 4% 865 milj. euroon (833).

Tilauskanta liiketoiminnoittain

MEURMEUR 30.6.201430.6.2014 30.6.201330.6.2013 MuutosMuutos 31.12.201331.12.2013

Power Plants 11 322322 1 638 -19% 1 367

Ship Power1 22 367367 2 292 3% 2 308

Services 865865 833 4% 751

Tilauskanta yhteensä 4 5544 554 4 763 -4% 4 426

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

Liikevaihto
Wärtsilän toisen neljänneksen liikevaihto laski 2% edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 1.132
milj. euroa (1.152). Power Plants -liiketoiminnan liikevaihto oli 233 milj. euroa (369), laskua oli 37%. Ship
Power -liiketoiminnan liikevaihto toisella neljänneksellä oli 431 milj. euroa (320), 35% korkeampi kuin
vastaavalla neljänneksellä viime vuonna. Services-liiketoiminnan toisen neljänneksen liikevaihto oli tasainen,
468 milj. euroa (465). Varaosien ja pitkäaikaisten huoltosopimusten osuudet Services-liikevaihdon jakaumasta
kasvoivat.

Wärtsilän tammi-kesäkuun 2014 liikevaihto kasvoi 5% 2.144 milj. euroon (2.034). Power Plants -liiketoiminnan
liikevaihto oli 424 milj. euroa (570), laskua oli 26%. Ship Power -liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 43% ja oli
818 milj. euroa (571). Services-liiketoiminnan liikevaihto oli tasainen, 903 milj. euroa (899). Power Plants -
liiketoiminnan osuus kokonaisliikevaihdosta oli 20%, Ship Power -liiketoiminnan osuus 38% ja Services-
liiketoiminnan osuus 42%.

Wärtsilän tammi-kesäkuun 2014 liikevaihdosta noin 67% oli euromääräistä, 16% Yhdysvaltain dollareissa ja
loppu jakautui usean valuutan kesken.

Liikevaihto liiketoiminnoittain

MEURMEUR 4-6/20144-6/2014 4-6/20134-6/2013 MuutosMuutos 1-6/20141-6/2014 1-6/20131-6/2013 MuutosMuutos 20132013

Power Plants 233233 369 -37% 424424 570 -26% 1 459

Ship Power1 431431 320 35% 818818 571 43% 1 357

Services 468468 465 1% 903903 899 0% 1 842

Muu2 -2 -7 -2

Liikevaihto yhteensä 11 132132 1 152 -2% 22 144144 2 034 5% 4 654

1 Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan PowerTech- ja Ship Power -organisaatioiden yhdistymistä, joka astui voimaan 1.1.2014.

2 Muu liikevaihto koostuu liiketoiminnoille kohdistamattomista suojauksista.
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Liiketoiminnan tulos ja kannattavuus
Toisen neljänneksen liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 122 milj. euroa (111), tai 10,8%
liikevaihdosta (9,6). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 113 milj. euroa (110) eli 10,0%
liikevaihdosta (9,5). Wärtsilä kirjasi 10 milj. euroa (1) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä toisen
neljänneksen aikana.

Katsauskauden tammi-kesäkuu liiketulos (EBIT) ennen kertaluonteisia eriä oli 212 milj. euroa (181), eli 9,9%
liikevaihdosta (8,9). Kertaluonteiset erät mukaan lukien liiketulos oli 197 milj. euroa (179) eli 9,2%
liikevaihdosta (8,8). Katsauskauden aikana rakennejärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät olivat 16 milj.
euroa (2).

Rahoituserät olivat -6 milj. euroa (-4). Nettokorot olivat -4 milj. euroa (-8). Tulos ennen veroja oli 190 milj.
euroa (200). Vuoden 2013 tulos ennen veroja sisältää Wärtsilän Sato Oyj -omistuksen myyntivoiton, 25 milj.
euroa. Katsauskauden verot olivat 44 milj. euroa (48), joka vastaa 23%:n efektiivistä verokantaa (24). Tulos/
osake oli 0,73 euroa (0,76) ja oma pääoma/osake oli 9,12 euroa (8,31). Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli
21,0% (19,6). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 22,2% (21,7). ROI ja ROE on laskettu rullaavasti 12 edelliseltä
kuukaudelta aiemmin käytetyn annualisointimenetelmän sijaan.

Tase, rahoitus ja rahavirta
Wärtsilän toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 61 milj. euroa (38). Tammi-kesäkuussa 2014
liiketoiminnan rahavirta oli 172 milj. euroa (122). Nettokäyttöpääoma oli 339 milj. euroa (508). Saatujen
ennakoiden määrä oli 840 milj. euroa (838) kauden lopussa. Rahavarat kauden lopussa olivat 345 milj. euroa
(219) ja käyttämättömät luottolimiittisopimusohjelmat 599 milj. euroa (529).

Wärtsilällä oli kesäkuun 2014 lopussa korollisia lainoja yhteensä 696 milj. euroa (889). Lyhytaikaiset lainat,
jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, olivat 102 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat olivat 595 milj.
euroa. Korollisen lainapääoman nettomäärä oli 350 milj. euroa (658) ja nettovelkaantumisaste oli 0,19 (0,40).

Konsernin maksuvalmius

MEURMEUR 30.6.201430.6.2014 31.3.201431.3.2014

Rahavarat 345345 242

Käyttämättömät vahvistetut luottolimiittisopimukset 599599 699

Maksuvalmius 944944 941

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2020 20

Yritystodistukset 4

Maksuvalmius poislukien yritystodistukset 944944 937

% liikevaihdosta (12 viimeiseltä kuukaudelta) 2020 20

Lainaportfolion keskimääräinen takaisinmaksuaika oli 30.6.2014 46 kuukautta ja pitkäaikaisten lainojen 47 kuukautta.

Investoinnit
Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 47 milj. euroa (49). Ne koostuivat 1 milj. euron (5) yritysosto- ja
osakeinvestoinneista sekä 46 milj. euron (44) tuotannollisista, logistisista ja informaatioteknologian
investoinneista. Katsauskauden poistot olivat 58 milj. euroa (65).

Vuoden 2014 ylläpitoinvestointien odotetaan olevan poistoja alemmalla tasolla.
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Strategiset toimenpiteet, yritysostot, yhteisyritykset ja
verkoston laajentaminen
Kesäkuussa Wärtsilä ja Transmashholding sopivat, että Wärtsilä myy 50 prosentin omistusosuutensa Wärtsilä
TMH Diesel Engine Company LLC:stä yhteisyrityksen toiselle osakkaalle Transmashholdingille. Yhteisyritys
perustettiin valmistamaan nykyaikaisia ja monikäyttöisiä dieselmoottoreita, joita oli tarkoitus käyttää
vaihtovetureissa sekä erilaisissa merenkulku- ja voimalaitossovelluksissa. Kaupan toteutuminen mahdollistaa
Wärtsilän keskittymisen sen ydinosaamisalueisiin eli koko elinkaaren kattavien voimaratkaisujen
toimittamiseen merenkulku- ja energia-aloille. Sopimus on saanut asianmukaiset viranomaishyväksynnät, ja
kauppa on saatettu loppuun heinäkuun alussa. Kaupan arvo on noin 12 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole
merkittävää vaikutusta Wärtsilän tulokseen.

Huhtikuussa Wärtsilä avasi uuden sähkö- & automaatiojärjestelmien testauskeskuksen Stordissa, Norjassa.
Uudet tilat muodostavat yhden Euroopan suurimmista testauskeskuksista, joissa on erikoistuttu erityisesti
merenkulun ja offshore-sovelluksien sähkö- ja automaatiojärjestelmiin. Uusien testaus- ja valmennustilojen
avulla Wärtsilä voi toteuttaa täysimittaisia testauksia ja varmennuksia sekä olemassa olevien että uusien
sähkö- ja automaatioratkaisujen osalta.

Wärtsilän ja Yuchai Marine Power Co. Ltd:n 50/50 tasaosuuksilla omistaman kiinalaisen yhteisyrityksen,
Wärtsilä Yuchai Engine Co. Ltd, tuotantolaitoksen sekä Wärtsilän kokonaan omistaman Brasilian
tuotantolaitoksen rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Laitokset on tarkoitus vihkiä käyttöön
vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä, ja ensimmäisten toimitusten on tarkoitus lähteä tehtailta tämän
vuoden aikana.

Tutkimus ja tuotekehitys, tuotelanseeraukset
Wärtsilä lanseerasi kesäkuussa uuden, erittäin tehokkaan Aframax-tankkerin, jonka uusi muotoilu tarjoaa
käytännöllisiä ja kannattavia ratkaisuja, joilla täyttää nykyisen ja tulevan päästölainsäädännön tavoitteet.
Aframaxin uudenlainen rakenne lisää energiatehokkuutta, minkä ansiosta käyttökustannukset pienenevät ja
ympäristösuorituskyky paranee. Lisäksi Wärtsilä esitteli kesäkuussa uuden FPP Opti Designin, viimeistä
tekniikkaa edustavan kiinteälapaisen potkurinmuotoilukonseptin, joka mahdollistaa polttoainesäästöt aina
4%:iin saakka ja erittäin luotettavan kokonaisvaltaisen suorituskyvyn ennustamisen.

Toukokuussa Wärtsilä sai tärkeän huoltotoimintaa koskevan tunnustuksen Wärtsilä Airguard ja Wärtsilä
Oceanguard potkuriakselitiivistejärjestelmistään Lloyd’s Registeriltä. Tunnustus vahvistaa, että tiivisteratkaisut
vastaavat Yhdysvaltojen ympäristösuojeluviraston vaatimuksia.

Katsauskauden aikana ensimmäinen Wärtsilä X72-kaksitahtimoottori läpäisi tyyppihyväksymistestit Wärtsilän
lisenssikumppanin, Doosan Engine Co. Ltd:n, tiloissa Etelä-Koreassa. Tämän jälkeen Dalian Shipbuilding
Industry Corporation järjesti onnistuneen testauksen merellä. Myös ensimmäinen Wärtsilä
X62-kaksitahtimoottori läpäisi onnistuneesti tehtaan hyväksymistestin Hyundai Heavy Industries Engine ja
Machinery -divisioonan tehtaalla Etelä-Koreassa, mikä vahvistaa moottorin täyttävän suorituskyvyn ja
toimivuuden suunnittelukriteerit.

Henkilöstö
Wärtsilän henkilöstömäärä kesäkuun 2014 lopussa oli 18.213 (18.620). Keskimääräinen henkilöstömäärä
tammi-kesäkuussa 2014 oli 18.408 (18.663). Power Plants -liiketoiminnassa työskenteli 1.000 (1.017)
henkilöä, Ship Power -liiketoiminnassa 6.033 (6.022 sisältäen PowerTechin henkilöstömäärän) ja Services-
liiketoiminnassa 10.748 (10.829).
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Wärtsilän henkilöstöstä 19% (20) työskenteli Suomessa, 36% (36) muualla Euroopassa ja 31% (31) Aasiassa.
Amerikassa työskenteli 10% (9) henkilöstöstä ja muissa maissa 4% (3).

Uudelleenjärjestelyohjelmat
Tammikuussa ilmoitetut sopeuttamistoimenpiteet etenevät suunnitelman mukaisesti. Koko konsernia koskeva
tehostamisohjelma pantiin alulle, jotta yhtiön kannattavuus ja kilpailukyky voidaan varmistaa myös
tulevaisuudessa. Ohjelman tavoitteena on säästää vuositasolla 60 milj. euroa, ja sen odotetaan johtavan noin
1.000 työntekijän irtisanomiseen maailmanlaajuisesti. Säästöjen vaikutusten arvioidaan toteutuvan
täysimääräisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Katsauskauden tammi-kesäkuun 2014 lopussa noin 10
milj. euron säästöt olivat toteutuneet. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät arvioidaan olevan 50
milj. euroa, joista 11 milj. euroa kirjattiin vuodelle 2013 ja 16 milj. euroa katsauskaudelle tammi-kesäkuu 2014.
Kustannusten loppuosa kirjataan vuoden 2014 toisen puoliskon aikana.

Kestävä kehitys
Erilaisten teknologioiden ja erikoistuneiden palveluiden ansiosta Wärtsilällä on hyvät valmiudet vähentää
luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä. Wärtsilän tutkimus- ja tuotekehityksessä keskitytään edelleen
kehittyneisiin ympäristöteknologioihin ja ratkaisuihin. Wärtsilä on sitoutunut tukemaan YK:n Global Compact -
aloitteen ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia perusperiaatteita. Wärtsilän
osake on sisällytetty useisiin kestävän kehityksen osakeindekseihin.

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Tammi-kesäkuun 2014 aikana Wärtsilän osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä 57.527.156
kappaletta, ja vaihdettujen osakkeiden arvo oli 2.291 miljoonaa euroa. Wärtsilän osakkeilla käydään kauppaa
myös vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla, kuten Chi-X:ssä, Turquoisessa ja BATS:ssä. Osakkeita vaihdettiin
näillä vaihtoehtoisilla kaupankäyntipaikoilla yhteensä 32.843.389 kappaletta.

Osakkeet Nasdaq OMX Helsingin pörssissä

Osake- jaOsake- ja OsakevaihtoOsakevaihto

30.6.201430.6.2014 äänimäärääänimäärä 1-6/20141-6/2014

WRT1V 197 241 130 57 527 156

1.1. - 30.6.20141.1. - 30.6.2014 YlinYlin AlinAlin KeskikurssiKeskikurssi 11 PäätösPäätös

Osakekurssi 43,82 33,35 39,81 36,22

1 Kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi

30.6.201430.6.2014 30.6.201330.6.2013

Markkina-arvo, MEUR 7 144 6 594

Ulkomaalaisomistus, % 54,3 51,9

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Wärtsilän 6.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2013. Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen
mukaisesti 1,05 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 18.3.2014.
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Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin dipl.ins. MBA Maarit
Aarni-Sirviö, toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh, dipl.ins. Sune Carlsson, KTM, MBA Alexander Ehrnrooth, KTM
Paul Ehrnrooth, dipl.ekon. Mikael Lilius, toimitusjohtaja Risto Murto, johtaja Gunilla Nordström ja johtaja
Markus Rauramo.

Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 19.000.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Luovuttamisvaltuutus
on voimassa kolme vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 7.3.2013
antaman valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia
osakkeita.

Hallituksen järjestäytyminen

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja
varapuheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin. Hallitus päätti perustaa tarkastus-, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Puheenjohtaja Markus Rauramo, Maarit Aarni-Sirviö, Alexander Ehrnrooth

Nimitysvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Kaj-Gustaf Bergh, Risto Murto

Palkitsemisvaliokunta:

Puheenjohtaja Mikael Lilius, Paul Ehrnrooth, Risto Murto

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation (CSSC) allekirjoittivat sopimuksen yhteisyrityksen
perustamisesta. Wärtsilän kaksitahtimoottoriliiketoiminta siirtyy yhteisyritykseen. Sopimuksen mukaan CSSC
omistaa yhteisyrityksestä 70% ja Wärtsilä 30%. Wärtsilän kaksitahtimoottorien huoltovastuu säilyy Wärtsilä
Services -yksiköllä. Kumppanuus vahvistaa Wärtsilän 2-tahtimoottoritekniikan asemaa
merimoottorimarkkinoilla ja antaa tukevan pohjan tuleville investoinneille johtavaan 2-tahtimoottoritekniikkaan
ja asiakastukeen. Kaupan arvo on noin 46 miljoonaa euroa. Sopimuksen taloudellinen vaikutus riippuu kaupan
loppuunsaattamisen ajoituksesta ja tietyistä asiaan liittyvistä prosesseista. Sopimuksella on positiivinen
vaikutus Wärtsilän toimintaan. Kaupan loppuunsaattamisen edellytyksenä on asianmukaiset
viranomaishyväksynnät, joiden odotetaan tulevan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Kaksitahtimoottoriliiketoiminta raportoidaan jatkossa lopetettuna toimintana.

Wärtsilä ja China State Shipbuilding Corporation allekirjoittivat yhteisyrityssopimuksen keskisuurten ja suurten
keskinopeiden dieselmoottorien ja monipolttoainemoottorien valmistamisesta. CSSC Wärtsilä Engine
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(Shanghai) Co. Ltd -yhtiön tehdas rakennetaan Lingangiin Shanghaissa, ja ensimmäisen moottorin odotetaan
olevan toimitusvalmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Wärtsilän omistusosuus yhteisyrityksestä on 49
prosenttia ja pääomasijoituksen suuruus noin 27 miljoonaa euroa.

Riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Power Plants -liiketoiminnassa epävarmuus rahoitusmarkkinoilla ja merkittävät valuuttakurssivaihtelut voivat
vaikuttaa rahoituksen saatavuuteen ja suurempien projektien ajoitukseen. Perushyödykkeiden, kuten
mineraalien, alhainen kysyntä voi vaikuttaa teollisuusasiakkaiden investointipäätöksiin.

Merenkulun ja laivanrakennuksen alalla liiketoimintaympäristö on yhä haastava. Hieman piristyneistä
maailmantalouden kehitysnäkymistä huolimatta epävarmuutta on vielä tietyillä alueilla. Ylikapasiteetti ja
rahtitonniston alhainen kysyntä rajoittavat rahtihintojen kehitystä perinteisillä merenkulunmarkkinoilla. Öljyn ja
kaasun tasainen hintakehitys yhdistettynä etsintä- ja tuotantokulujen kasvuun voi lyhyellä aikavälillä lisätä
epävarmuutta investointien vahvistamiseen offshore-alalla.

Maailmantalouden jatkuneet riskit ja poliittinen epävakaus voivat vaikuttaa kielteisesti Services-liiketoiminnan
tilauskertymään. Haastavat olosuhteet monilla merenkulun markkinoilla ovat myös mahdollinen riski.

Konserniyhtiöt ovat vastaajina eräissä oikeusjutuissa, jotka liittyvät konsernin normaaliin liiketoimintaan.
Kyseiset oikeusjutut koskevat muun muassa sopimus- ja muita vastuita, työsuhdeasioita, omaisuusvahinkoja
sekä hallintoasioita. Konserni saa ajoittain erisuuruisia ja vaihtelevassa määrin perusteltuja
korvausvaatimuksia. Konsernin periaatteisiin kuuluu varausten tekeminen vaatimusten sekä oikeudenkäyntien
ja välimiesmenettelyjen varalta silloin, kun epäsuotuisa lopputulos on todennäköinen ja kulujen suuruus
voidaan kohtuullisella varmuudella arvioida.

Vuoden 2013 vuosikertomus sisältää perusteellisen kuvauksen Wärtsilän riskeistä ja riskienhallinnasta.

Markkinanäkymät
Voimantuotannon markkinat seuraavat pitkälti maailmantalouden kehitystä. Ensimmäisen vuosipuoliskon
markkinahaasteiden ja korjattujen vuoden 2014 BKT-ennusteiden perusteella, maakaasua ja nestemäisiä
polttoaineita käyttävien voimantuotannon markkinoiden odotetaan pysyvän haastavina. Tilaukset keskittyvät
edelleen kehittyville markkinoille, erityisesti öljyyn ja kaasuun perustuville talouksille, jotka jatkavat
investointeja uuteen voimantuotannon kapasiteettiin. Lisäksi investointipäätösten viivästyttäminen aiheuttaa
patoutunutta kysyntää tietyissä kehitysmaissa. OECD-maissa kysyntää lisäävät pääasiassa CO2-neutraali

sähköntuotanto ja vanhempien laitosten, etenkin hiilivoimalaitosten, sulkeminen.

Merenkulkua ja offshore-segmentin aktiviteettia tukevat kysyntätekijät ovat kohdallaan, tosin kasvu on ollut
hidasta. Kohentuneesta merikaupasta huolimatta ylikapasiteetti vaikuttaa edelleen perinteisiin
kauppalaivamarkkinoihin. Lisääntynyt romuttaminen ja tasoittunut aluskannan kasvu tukevat
rahtimarkkinoiden asteittaista elpymistä. Offshore-segmentissä öljyn nykyinen hintataso tukee investointeja
projekteihin, joiden tutkimus- ja kehityskustannukset ovat hallitulla tasolla. Polttoainetehokkuuden ja
ympäristölainsäädännön tärkeys ovat selkeästi esillä. Lainsäädännöllinen ympäristö lisää myös kiinnostusta
kaasun käyttöön merenkulun polttoaineena. Yhdysvalloissa suotuisa hinnoittelu vahvistaa tätä edelleen.
Offshore-aktiviteetin odotetaan jatkuvan, mutta porausalusten ja tiettyjen tukialusten tilausaktiviteetissa
voidaan nähdä laskua. Merenkulun markkinoiden odotetaan pysyvän aktiivisina erityisesti
kaasunkuljetusalusten segmentillä; perinteisten kauppalaivojen tilausaktiviteetin odotetaan kuitenkin laskevan.

Huoltomarkkinoiden näkymät ovat kokonaisuudessaan edelleen tasaiset, ja tietyillä alueilla on nähtävissä
myönteistä kehitystä. Laitekannan kasvu tasapainottaa osittain tilannetta, jossa vanhempien asennusten
huoltokysyntä on hidastunut, ja kauppalaiva-asiakkaat pyrkivät edelleen alentamaan käyttökustannuksia.
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Offshore-alan ja kaasukäyttöisten alusten näkymät ovat yhä myönteiset. Kiinnostus huoltosopimuksia
kohtaan on vahvaa molemmilla Wärtsilän loppumarkkinoilla. Huoltokysyntä voimalaitossegmentillä on
edelleen hyvällä tasolla. Maantieteellisestä näkökulmasta kiinnostus voimalaitoshuoltoa kohtaan tukee Lähi-
idän ja Aasian näkymiä, jotka ovat myönteiset. Näkymät ovat hyvät myös Amerikassa ja Afrikassa.

Wärtsilän näkymät vuodelle 2014 muuttuneet
Wärtsilä odottaa vuoden 2014 kannattavuuden (EBIT% ennen kertaluonteisia eriä) olevan noin 11,5%
kaksitahtimoottoriliiketoiminnan kaupasta johtuen. Liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 5%.

Aikaisemmin Wärtsilä odotti vuoden 2014 liikevaihdon kasvavan 0-10% ja kannattavuuden (EBIT% ennen
kertaluonteisia eriä) olevan noin 11%.

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti noudattaen samoja
laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä lukuun ottamatta alla mainittuja
IFRS-standardimuutoksia. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä
summasta.

Arvioiden käyttö

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten käyttämistä, mikä vaikuttaa
taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen
määriin. Vaikka arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista, että
toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

IFRS-standardimuutokset

1.1.2014 voimaantulleista IFRS-standardeista ja tulkinnoista seuraavia on sovellettu konserniraportointiin:

IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
osuuksista muissa yhteisöissä sekä niihin liitännäiset IAS 27- ja IAS 28 -standardien muutokset. Standardeilla
ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS 12 tulee laajentamaan tilinpäätöksen liitetietoja,
joita esitetään omistuksista muissa yhteisöissä.

MuutosIAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa: muutos tarkentaa ohjeistusta siitä, milloin
rahoitusvarat ja -velat voidaan esittää taseessa nettomääräisesti. Muutos otetaan käyttöön takautuvasti.
Standardilla ei ole olennaista vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

Standardit on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
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Lyhennetty tuloslaskelma

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Liikevaihto 22 144144 2 034 4 654

Liiketoiminnan muut tuotot 3030 38 85

Kulut -1-1 933933 -1 839 -4 137

Poistot ja arvonalentumiset -58-58 -65 -123

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1212 10 22

LiiketulosLiiketulos 197197 179 500

Rahoitustuotot ja -kulut -6-6 -4 -19

Nettovoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 25 25

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 190190 200 507

Tuloverot -44-44 -48 -113

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos 146146 151 393

Jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 145145 150 391

Määräysvallattomat omistajat 11 2 3

146146 151 393

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos:

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,730,73 0,76 1,98

Laaja tuloslaskelma

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos 146146 151 393

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot
(tappiot) -3-3 8 -9

Verot eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 11 -3 -1

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensäErät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi, yhteensä -2-2 5 -10

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksiErät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi

Muuntoerot 2121 -44 -72

Myytävissä olevat rahoitusvarat

arvonmuutokset 1 1

siirretty tuloslaskelmaan -25 -25

Rahavirran suojaukset 11 -32 -24

Verot eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi -1-1 15 14

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi,Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi,
yhteensäyhteensä 2121 -85 -107

Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:Raportointikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen: 1818 -80 -117

Raportointikauden laaja tulos yhteensäRaportointikauden laaja tulos yhteensä 164164 71 276

Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön osakkeenomistajat 165165 69 275

Määräysvallattomat omistajat 2 2

164164 71 276
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Lyhennetty tase

MEURMEUR 30.6.201430.6.2014 30.6.201330.6.2013 31.12.201331.12.2013

Pitkäaikaiset varatPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 11 244244 1 231 1 235

Aineelliset hyödykkeet 439439 437 449

Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 100100 94 103

Myytävissä olevat rahoitusvarat 1515 17 15

Laskennalliset verosaamiset 133133 122 128

Muut saamiset 66 17 5

11 936936 1 918 1 935

Lyhytaikaiset varatLyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 11 444444 1 498 1 367

Muut saamiset 11 394394 1 402 1 518

Rahavarat 345345 219 388

33 183183 3 120 3 274

Varat yhteensäVarat yhteensä 55 119119 5 038 5 209

Oma pääomaOma pääoma

Osakepääoma 336336 336 336

Muu oma pääoma 11 463463 1 303 1 508

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 11 799799 1 639 1 844

Määräysvallattomien omistajien osuus 3838 24 40

Oma pääoma yhteensäOma pääoma yhteensä 11 837837 1 663 1 884

Pitkäaikaiset velatPitkäaikaiset velat

Korolliset velat 595595 549 571

Laskennalliset verovelat 8282 88 84

Muut velat 237237 191 237

913913 828 892

Lyhytaikaiset velatLyhytaikaiset velat

Korolliset velat 102102 341 94

Muut velat 22 267267 2 206 2 340

22 369369 2 547 2 434

Velat yhteensäVelat yhteensä 33 282282 3 375 3 325

Oma pääoma ja velat yhteensäOma pääoma ja velat yhteensä 55 119119 5 038 5 209
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Lyhennetty rahavirtalaskelma

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Liiketoiminnan rahavirta:Liiketoiminnan rahavirta:

Raportointikauden tulos 146146 151 393

Poistot ja arvonalentumiset 5858 65 123

Rahoitustuotot ja -kulut 66 4 19

Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot ja muut oikaisut -3-3 -28 -29

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -12-12 -10 -22

Tuloverot 4444 48 113

Käyttöpääoman muutos -6-6 -56 60

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 233233 175 658

Rahoituserät ja verot -61-61 -52 -81

Liiketoiminnan rahavirtaLiiketoiminnan rahavirta 172172 122 578

Investointien rahavirta:Investointien rahavirta:

Investoinnit osakkeisiin ja yrityshankinnat -1-1 -5 -5

Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -37-37 -40 -122

Myytävissä olevien rahoitusvarojen ja osakkuusyhtiön osakkeiden
myynnit 32 34

Rahavirta muista investoinneista 3 14

Investointien rahavirtaInvestointien rahavirta -37-37 -10 -79

Rahoituksen rahavirta:Rahoituksen rahavirta:

Sijoitukset määräysvallattomilta omistajilta 16

Pitkäaikaisten lainojen nostot 100100 50 153

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ja muut muutokset -57-57 -61 -157

Lyhytaikaisten lainojen muutos ja muut muutokset -12-12 97 -134

Maksetut osingot -210-210 -200 -202

Rahoituksen rahavirtaRahoituksen rahavirta -179-179 -114 -324

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (-) -44-44 -1 176

Rahavarat raportointikauden alussa 388388 225 225

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 11 -4 -13

Rahavarat raportointikauden lopussa 345345 219 388
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Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Määräys-
vallattomien

omistajien
osuus

Oma
pääoma

yhteensä

MEURMEUR
Osake-

pääoma
Ylikurssi-

rahasto
Muunto-

erot

Arvon-
muutos-
rahasto

Vakuutus-
matemaattiset

voitot ja
tappiot

Kertyneet
voitto-

varat

Oma pääoma 1.1.2014Oma pääoma 1.1.2014 336336 6161 -85-85 -13-13 -43-43 11 587587 4040 11 884884

Maksetut osingot -207-207 -3-3 -210-210

Raportointikauden laaja tulos
yhteensä 2121 11 -3-3 144144 11 164164

Oma pääoma 30.6.2014Oma pääoma 30.6.2014 336336 6161 -64-64 -12-12 -46-46 11 524524 3838 11 837837

Oma pääoma 1.1.2013Oma pääoma 1.1.2013 336 61 -12 21 -34 1 393 26 1 791

Maksetut osingot -197 -3 -200

Raportointikauden laaja tulos
yhteensä -45 -41 6 151 2 72

Oma pääoma 30.6.2013Oma pääoma 30.6.2013 336 61 -57 -20 -28 1 347 24 1 663

Liikevaihdon maantieteellinen jakauma

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Eurooppa 743743 572 1 329

Aasia 871871 850 1 759

Amerikka 312312 419 1 068

Muut 218218 193 498

YhteensäYhteensä 22 144144 2 034 4 654

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Aineettomat hyödykkeetAineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 11 235235 1 259 1 259

Valuuttakurssimuutokset 1515 -35 -37

Lisäykset 2020 27 53

Poistot ja arvonalentumiset -26-26 -30 -58

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt 10 17

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 11 244244 1 231 1 235

Aineelliset hyödykkeetAineelliset hyödykkeet

Kirjanpitoarvo 1.1. 449449 470 470

Valuuttakurssimuutokset 22 -4 -12

Lisäykset 2626 17 76

Poistot ja arvonalentumiset -32-32 -34 -66

Vähennykset ja uudelleenryhmittelyt -6-6 -12 -20

Kirjanpitoarvo raportointikauden lopussaKirjanpitoarvo raportointikauden lopussa 439439 437 449
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Bruttoinvestoinnit

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Osakkeet ja yrityshankinnat 11 5 5

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 4646 44 129

YhteensäYhteensä 4747 49 134

Korolliset nettovelat

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Pitkäaikaiset velat 595595 549 571

Lyhytaikaiset velat 102102 341 94

Lainasaamiset -1-1 -12 -1

Rahavarat -345-345 -219 -388

YhteensäYhteensä 350350 658 276

Tunnuslukuja

1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Tulos/osake (laimentamaton ja laimennettu), euroa 0,730,73 0,76 1,98

Oma pääoma/osake, euroa 9,129,12 8,31 9,35

Omavaraisuusaste, % 42,942,9 39,6 43,9

Nettovelkaantumisaste 0,190,19 0,40 0,15

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 21,021,0 19,6 21,2

Oman pääoman tuotto (ROE), % 22,222,2 21,7 21,4

Henkilöstö

1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Keskimäärin 1818 408408 18 663 18 749

Raportointikauden lopussa 1818 213213 18 620 18 663

Vastuusitoumukset

MEURMEUR 1–6/20141–6/2014 1–6/20131–6/2013 20132013

Kiinteistökiinnitykset 1010 28 26

Yrityskiinnitykset ja muut sitoumukset 2525 25 25

YhteensäYhteensä 3535 53 51

Takaukset ja vastuusitoumukset

samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta 687687 690 665

osakkuusyhtiöiden puolesta 8 7

Leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien nimellisarvo

maksetaan seuraavan vuoden kuluessa 2626 19 27

maksetaan vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden
kuluttua 6565 48 78

maksetaan myöhemmin 2424 22 26

YhteensäYhteensä 803803 786 803
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Johdannaisten nimellisarvo

MEURMEUR KokonaismääräKokonaismäärä josta suljettujosta suljettu

Koronvaihtosopimukset 125125

Inflaatiosuoja 99

Valuuttatermiinit 11 844844 705705

Valuuttaoptiot, ostetut 77

Valuuttaoptiot, asetetut 1515

YhteensäYhteensä 11 999999 705705

Käyvät arvot

Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:Arvostus käypään arvoon raportointikauden lopussa:

MEURMEUR

Tase-erien
kirjanpito-

arvot Käypä arvo

RahoitusvaratRahoitusvarat

Myytävissä olevat rahoitusvarat (taso 3) 1515 1515

Korolliset sijoitukset, pitkäaikaiset (taso 2) 11 11

Muut saamiset, pitkäaikaiset (taso 2) 55 55

Johdannaiset (taso 2) 88 88

RahoitusvelatRahoitusvelat

Korolliset velat, pitkäaikaiset (taso 2) 595595 605605

Johdannaiset (taso 2) 1616 1616

Lyhennetty tuloslaskelma neljänneksittäin

MEURMEUR 4–6/2014 1–3/2014 10–12/2013 7–9/2013 4–6/2013 1–3/2013

Liikevaihto 1 132 1 012 1 411 1 209 1 152 882

Liiketoiminnan muut
tuotot 12 18 29 18 31 7

Kulut -1 007 -925 -1 226 -1 071 -1 046 -793

Poistot ja
arvonalentumiset -28 -29 -29 -30 -32 -32

Osuus osakkuus- ja
yhteisyritysten
tuloksesta 4 9 7 4 6 5

LiiketulosLiiketulos 113 84 191 130 110 69

Rahoitustuotot ja -kulut -4 -3 -11 -4 -5 1

Nettovoitot myytävissä
olevista rahoitusvaroista 25

Tulos ennen verojaTulos ennen veroja 109 81 181 126 104 96

Tuloverot -26 -18 -33 -31 -25 -23

Raportointikauden tulosRaportointikauden tulos 83 63 147 95 79 73

Jakautuminen:

Emoyhtiön
osakkeenomistajat 83 62 147 94 78 72

Määräysvallattomat
omistajat 1 1 1 1

83 63 147 95 79 73

Emoyhtiön
osakkeenomistajille
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kuuluva osakekohtainen
tulos:

Tulos/osake
(laimentamaton ja
laimennettu), euroa 0,42 0,31 0,74 0,48 0,39 0,37

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/osake (EPS)Tulos/osake (EPS)

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva raportointikauden tulos

osakkeiden oikaistu lukumäärä keskimäärin raportointikauden aikana

Oma pääoma/osakeOma pääoma/osake

emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

osakkeiden oikaistu lukumäärä raportointikauden lopussa

OmavaraisuusasteOmavaraisuusaste

oma pääoma

oma pääoma ja velat – saadut ennakkomaksut
x 100

NettovelkaantumisasteNettovelkaantumisaste

korolliset velat – rahavarat

oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)

tulos ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

oma pääoma ja velat – korottomat velat – varaukset, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Oman pääoman tuotto (ROE)Oman pääoman tuotto (ROE)

raportointikauden tulos

oma pääoma, keskimäärin raportointikauden aikana
x 100

Nettokäyttöpääoma (WCAP)Nettokäyttöpääoma (WCAP)

(vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + verosaamiset + muut korottomat saamiset)
– (ostovelat + saadut ennakot + eläkevelvoitteet + varaukset + verovelat + muut korottomat velat)

17.7.2014
Wärtsilä Oyj Abp
Hallitus
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